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L’onzena edició del Say it Loud presenta artistes com Ezra Collective, Sister
Nancy, Coely i Blitz The Ambassador i una programació farcida de propostes
Del 18 al 31 d’octubre tindrà lloc a diversos espais de Barcelona una nova edició del Say It Loud, el festival de
música i cultura negra de Barcelona. El festival vol acostar propostes internacionals i nacionals de hip hop, reggae,
jazz, soul i afrobeat i posar així al centre la cultura i la comunitat que l’envolta. Enguany celebra la seva onzena
edició amb noms propis com Ezra Collective, Sister Nancy, Coely i Blitz The Ambassador.
Per aquesta edició tindrem el luxe de comptar amb la primera actuació a l’estat espanyol d’Ezra Collective (UK),
considerats una de les bandes de referència del nou jazz i de qui Gilles Peterson va catalogar el seu treball “Juan
Pablo: The Philisopher” com a millor disc de jazz del 2017. També actuarà Sister Nancy (Jamaica), una de les icones
més significatives del gènere jamaicà, en format de sound system. El festival clourà amb Blitz The Ambassador
(Ghana), qui ha acostat el hip hop i l’afrobeat col·laborant amb artistes com Seun Kuti o Emicida, i amb Coely i tota
la seva banda (Bèlgica), la jove MC que està sent una de les noves descobertes musicals de l’any.
També destaca la jornada gratuïta Ciutat · Cultura · Comunitat, el 20 d’octubre a la Farinera del Clot, que comptarà
amb les actuacions de Big Menu, Compota de Manana, Lady Avocado, Alibabrass i l’espectacle infantil Els secrets
de Mr. Stromboli. En aquesta edició també s’estrena el documental “Beltza Naiz” amb la presència dels seus
protagonistes, Fermín Muguruza i Amaia Jackson. Un documental que narra tot el procés de creació del projecte
“Black is Beltza”, del que recentment s’ha estrenat la pel·lícula d’animació i que anteriorment havia estat un còmic
i una exposició.
Say It Loud entén la cultura com a un fet intrínsec a totes les persones i les comunitats, sovint relegat a un segon
terme o concebut només com a un element accessori. El projecte vol posar la cultura al bell mig del quadre i vol
reivindicar el paper que l’art té com a vertebrador de les comunitats i de les idees transformadores. Per aquesta
raó la proposta no es limita només a una sèrie de concerts, si no que s’amplia amb les xerrades, les exposicions, els
tallers o les projeccions, per mostrar així tota la riquesa i la influència de la música i la cultura afroamericana en
una ciutat mediterrània del segle XXI.
Say It Loud és el festival d’economia social impulsat per la cooperativa Que Soni i realitzat en equipaments públics
de la ciutat: La Farinera del Clot, Ateneu Popular 9 Barris, Fàbrica de Creació Fabra i Coats i Ateneu l’Harmonia. La
Llibreria Pebre Negre i els Cinemes Girona, també acolliran activitats del Say it Loud.
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La inauguració de la 11a edició del Say It Loud, el dijous 18 d’octubre a la Farinera del Clot, serà amb una xerrada
del periodista musical Nando Cruz que farà una selecció dels ‘Otros escenarios posibles’ que ha visitat els darrers
anys a Barcelona i rodalies, en els que ha descobert altres músiques, altres comunitats, altres mirades i altres formes
d’organització que enriqueixen la nostra cultura des dels marges. La xerrada estarà amenitzada per una selecció musical
especial per a l’ocasió a càrrec de l’MC, productor i selector Ro Extraño. En paral·lel també s’inaugurarà l’exposició
col·lectiva “Art. 155” que posa de manifest, des de la vessant artística, l’impacte que ha tingut i té l’aplicació de l’article
155 en la vida cultural, econòmica, social i, en definitiva, en el nostre dia a dia.
A la segona jornada del Say It Loud, el divendres 19 d’octubre, arribarà un dels plats forts del festival: Ezra Collective
(22 h a La Farinera del Clot). Un dels grups de referència dins la nova escena jazzística al Regne Unit, Ezra Collective
mescla l’afrobeat, el reggae, el jazz i el hip hop amb el seu toc distintiu londinenc. Producte de la riquesa cultural i
musical característica de la capital anglesa, representen aquesta diversitat amb un estil refinat i un talent destacable.
El prestigiós i famós crític Gilles Peterson va catalogar el seu treball “Juan Pablo: The Philosopher” com a millor disc de
jazz del 2017. Per acompanyar dels Ezra Collective el DJ Carles Novellas, amant de la música africana, el funk, el disco
i tot el que soni excitant i vanguardista, oferirà un dels seus sets oberts, imprevisibles i vibrants.
El dissabte 20 d’octubre tindrà lloc la jornada gratuïta Ciutat · Cultura · Comunitat a la Farinera del Clot, que ens
convida a prendre el carrer i situar la cultura al centre, per trobar-nos i mostrar el que entenem per comunitat i com
aquesta és capaç de generar noves relacions. Una jornada intergeneracional, amb l’espectacle infantil “Els secrets de
Mr. Stromboli”, amb el suport de projectes com DiomCoop, Sindicat de Manters, No Callarem i amb productes provinents
de l’economia social i solidària. I tot amanit amb una proposta musical de luxe amb la Brass Band Alibabrass, la DJ
colombiana Lady Avocado, la banda referència del hip hop estatal Big Menu, i la fusió de la música cubana amb altres
gènere moderns dels Compota de Manana.
El dilluns 22 d’octubre, a la Llibreria Pebre Negre (19 h) tindrà lloc el club de lectura al voltant de dues obres. D’una
banda, “Black is Beltza”, amb guió de Fermín Muguruza i Harkaitz Cano i dibuix de Jorge Alderete, que ens convida a
viatjar per deu ciutats de tot el món i ofereix un relat polifònic i multidisciplinari de la meitat de la dècada dels 60. De
l’altra, “Los puentes de Moscú” d’Alfonso Zapico, relat de diverses generacions de joves bascos en el que la seva pròpia
història es dibuixa en blanc i negre.
El dimarts 23 d’octubre a les 19 h als Cinemes Girona de Barcelona, es projectarà el film “Beltza Naiz”, un documental
basat en apunts biogràfics de l’afro-basca Amaia Jackson (pare de Tanzània i mare de Zarautz), i el seu interès per totes
les narratives desplegades al voltant de l’artefacte “Black Is Beltza” de Fermin Muguruza. Tots dos ens acompanyaran
en la presentació de la pel·lícula.
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El divendres 26 d’octubre, a les 21 h a l’Ateneu Harmonia, tindrà lloc la Jam it Loud amb les veus i la presència de
Paula Peso, Queralt Lahoz, Lil Russia i Marga Mbande acompanyades per l’energia de Marco Fonktana, Pau Garcia i
Jahzzmvn Selecta. Una trobada entre el hip hop, el soul, el jazz i l’R’n’B que servirà també per obrir el primer dia de la
FESC, Fira d’Economia Solidària.
El dissabte 27 d’octubre tindrà lloc la jornada més llarga i continuada del festival: la 8H Reggae Run a l’Ateneu Popular
9 Barris. Arrencarà a les 18 h amb l’activitat gratuïta “Dones i Reggae”, en la que es projectarà el documental “The
Bass of Women”, amb la presència de la seva autora Joana Fornós Bo i del projecte What About The Half i s’oferirà
a continuació la taula rodona: “I què passa amb la dona i el Reggae? Experiències i percepcions de dones que
participen en l’escena musical d’arrel jamaicana a Barcelona” amb la participació de Rosa Selectah (Ital Skol), Joana
Fornós, les components de What About The Half, selectores, sing-jays i ballarines de l’escena actual a Barcelona. Ja a
les 22 h començarà la marató de reggae que presentarà Sister Nancy, una de les veus més influents del panorama reggae
internacional, una autèntica llegenda viva d’aquesta cultura, en una actuació en format sound system i acompanyada
pel veterà col·lectiu francès Legal Shot. També participaran els Deadly Dragon, un dels col·lectius més referencials de
la música jamaicana a la ciutat de Nova York, acompanyats al micro pel veterà i creatiu Screechy Dan, artista clau per
entendre el desenvolupament del dancehall i la seva trobada amb el rap d’EE.UU. El col·lectiu variat de dones feministes
relacionades amb la cultura reggae What About The Half i Rebelmadiaq, el sound system resident en les 8 Hours Reggae
Run que celebra els seus 15 anys, completaran la millor nit del festival per a les “reggaeaddicts”.
El dimecres 31 d’octubre a les 21 h a Fabra i Coats clourà el Say It Loud 2018 amb les actuacions de luxe de Coely i Blitz
The Ambassador. És impossible encasellar la belga Coely en un sol gènere i així ho ha demostrat en el seu primer àlbum
de debut “Different Waters” (2017) amb temes tan potents com “Don’t Care”, “No Way” o “Celebrate”. Una barreja de hip
hop fresc, R & B, potents rimes, soul elegant, notes electròniques, una tona d’actitud i el talent per combinar-ho tot en
un enèrgic directe amb banda que farà ballar tothom. Per la seva banda, Blitz The Ambassador (Ghana) porta el hip hop
a un altre nivell, connectant els seus dos mons: el rap nord-americà i les tradicions musicals africanes. Crea així noves
sonoritats plenes de líriques polítiques i conscients. Fins ara ha publicat quatre àlbums d’estudi: “Stereotype” (2009),
“Native Sun” (2011), “Afropolitan Dreams” (2014), and “Diasporadical” (2016) i ha portat el seu potent directe als
festivals més importants del món. La nit de cloenda acabarà amb la sessió de Jokkoo Bcn, col·lectiu format per Maguette
Dieng i Baba Sy que tenen com a objectiu la difusió de sons africans electrònics i contemporanis.
A més a més, el dijous 4 d’octubre a la Sala Vol (antiga BeGood) celebrarem amb una festa la nova edició del Say It
Loud, amb sorteig d’abonaments pel festival i presentació del marxandatge d’aquest any. Als plats les millors seleccions
de salsa, cumbia, reggaeton, afro, trap, dancehall i altres ritmes trencapistes a càrrec de: The Rigodonians, Jahzzman
Selecta Jahzzmvn i Caballito.

PROGRAMACIÓ PER DIES
DIJOUS 18 D’OCTUBRE
LA FARINERA DEL CLOT
19 H XERRADA NANDO CRUZ ‘OTROS ESCENARIOS
POSIBLES’ + EXPOSICIÓ “ART. 155”
GRATUÏT

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
JAM IT LOUD
ATENEU L’HARMONIA
21 H AMB PAULA PESO, QUERALT LAHOZ, LIL RUSSIA I
MARGA MBANDE // GRATUÏT

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
LA FARINERA DEL CLOT
22 H EZRA COLLECTIVE
SESSIÓ DE DJ CARLES NOVELLAS
10 - 13 €

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
8 HOURS REGGAE RUN
ATENEU POPULAR 9 BARRIS
18 H TAULA RODONA “DONES I REGGAE” // GRATUÏT
22 H SISTER NANCY & LEGAL SHOT / DEADLY DRAGON
& SCREECHY DAN / WHAT ABOUT THE HALF

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
CIUTAT · CULTURA · COMUNITAT
LA FARINERA DEL CLOT
17.30 H “ELS SECRETS DE MR. STROMBOLI” / ALIBABRASS
/ BIG MENÚ / COMPOTA DE MANANA / LADY AVOCADO
GRATUÏT
DILLUNS 22 D’OCTUBRE
LLIBRERIA PEBRE NEGRE
19 H CLUB DE LECTURA “BLACK IS BELTZA” I “LOS
PUENTES DE MOSCÚ” // GRATUÏT
DIMARTS 23 D’OCTUBRE
CINEMES GIRONA
19 H DOCUMENTAL “BELTZA NAIZ” AMB FERMIN
MUGURUZA I AMAIA JACKSON
6€

DIMECRES 31 D’OCTUBRE
FABRA I COATS
21 H COELY + BLITZ THE AMBASSADOR
SESSIÓ DE JOKKOO BCN
15 – 18 €

XERRADA “OTROS ESCENARIOS POSIBLES” + EXPOSICIÓ “ART. 155”
INAUGURACIÓ: DIJOUS 18 D’OCTUBRE 19 H // FARINERA DEL CLOT // GRATUÏT
L’edició 2018 del Say It Loud s’inaugura amb la xerrada ‘Otros escenarios posibles’ a càrrec del periodista
musical Nando Cruz que ha visitat els darrers anys a Barcelona i rodalies, en els que ha descobert altres músiques,
altres comunitats, altres mirades i altres formes d’organització que enriqueixen la nostra cultura des dels marges.
La xerrada estarà amenitzada per una selecció musical especial per a l’ocasió a càrrec de l’MC, productor i selector
Ro Extraño.
“Art. 155” és una exposició col·lectiva que posa de manifest, des de la vessant artística, l’impacte que ha tingut i
té l’aplicació de l’article 155 en la vida cultural, econòmica, social, i en definitiva, en el nostre dia a dia.

EZRA COLLECTIVE + DJ CARLES NOVELLAS

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE 22 H // FARINERA DEL CLOT // 10 € - 13 €
Ezra Collective (Anglaterra)
Un dels grups de referència dins de la nova escena jazzística al Regne Unit, Ezra Collective mescla l’afrobeat, el
reggae, el jazz i el hip hop amb el seu toc distintiu londinenc. Producte de la riquesa cultural i musical característica
de la capital anglesa, representen aquesta diversitat amb un estil refinat i un talent destacable.
Ezra Collective va irrompre a l’escena el maig del 2012 quan van sortir victoriosos al Yamaha Jazz Experience
Competition, impressionant a experts i públic amb el seu mestratge musical. Aquest èxit els va portar al prestigiós
London Jazz Festival i des de llavors han tocat a una gran quantitat de clubs de Londres i més enllà, inclòs al famós
Royal Albert Hall.
Una de les seves actuacions en viu al Boiler Room va cridar l’atenció als amants de la música a nivell internacional
i els va consolidar com una de les noves i joves bandes més potents de l’escena del jazz mundial. L’any 2017, el
prestigiós i famós crític Gilles Peterson va catalogar el seu treball “Juan Pablo: The Philosopher” com a millor disc
de jazz del 2017.
DJ Carles Novellas
Novellas porta tota la vida investigant, escoltant, escrivint i parlant sobre música, des de tota mena de mitjans,
premsa escrita, webs i ràdio. És el responsable del programa Paralelo3 a Radio 3 i col·laborador habitual de
Rockdelux. Amant de la música africana, el funk, el disco i tot el que soni excitant i vanguardista, els seus sets
quan fa de dj són sempre oberts, imprevisibles i vibrants.

CIUTAT · CULTURA · COMUNITAT

DISSABTE 20 D’OCTUBRE // 17.30 H // FARINERA DEL CLOT // GRATUÏT
https://sayitloud.cat/portfolio/items/ciutatculturacomunitat/
Ciutat, Cultura, Comunitat. Aquestes tres paraules i el que representen són l’eix sobre el que s’estructura el
projecte del Say It Loud i pensem que cal reivindicar una jornada específica dins del cicle. Una data per prendre el
carrer i situar la cultura al centre, per trobar-nos i mostrar el que entenem per comunitat i com aquesta és capaç
de generar noves relacions.
Volem que sigui una jornada intergeneracional, amb el suport de projectes com DiomCoop, Sindicat de Manters,
No Callarem i amb productes provinents de l’economia social i solidària. I tot amanit amb una proposta musical de
luxe.
Els secrets de Mr. Stromboli
Mr. Stromboli és un firaire, un xerraire venedor d’elixirs miracolosos que recorre pobles i fires presentant els seus
invents i els seus fenòmens. Amb el seu carro ple d’andròmines, ens presenta a la bella dama, que de tant menjar
alpiste es va convertir en au i a qui propulsarà en el divertit número del canari canó, o el simi que va recollir a
Borneo i a qui ha ensenyat a fer trucs de màgia. No ho dubtin ni un moment. Passin i vegin, i descobreixin els
secrets de Mr. Stromboli!!!
Alibabrass
Alibabrass és una brass band integrada per músics professionals que pretén contribuir a difondre el gust per
la música de carrer entre intèrprets i públic. La Brass Band és una banda de metall i percussió, influenciada
fonamentalment per l’estil Second Line, de la música de carrer i tradicional de New Orleans. El format preferit per
Alibabrass és el de Marching Band, integrant la música dins les més diverses celebracions en espais oberts. Amb
l’esperit de divertir-se i de divertir, atreu l’atenció del seu públic amb temes de ritme americà, peculiar i atractiu
que donen peu a la improvisació lliure a càrrec dels grans instrumentistes que integren la banda de música.
Lady Avocado
Des de Colòmbia, concretament de Barranquilla, una de les dj que està acostant els sons llatins a les pistes de ball
mesclats amb la tradició africana del Carib. A les seves sessions hi trobarem sobretot mescla de ball, afrodisco
i clàssics de la música tropical.

CIUTAT · CULTURA · COMUNITAT

DISSABTE 20 D’OCTUBRE // 17.30 H // FARINERA DEL CLOT // GRATUÏT
https://sayitloud.cat/portfolio/items/ciutatculturacomunitat/
Big Menu
Banda referència del hip hop estatal, fundat el 2013 i afincat a Barcelona, coneguda principalment pel seu
recorregut dins la música urbana i la seva potència en directe. Al llarg de la seva trajectòria han col·laborat amb
gran part de l’escena nacional i internacional del rap i el R&B (Dano, Foyone, Bejo, Nathy Peluso, Dj Swet, Niño
Maldito, Zalon, Gaspar, Alex Dee, Kyne, A. Watson). El seu enfoc dins de la música hip-hop, que a la vegada es
nodreix del soul, jazz, funk o l’electrònica l’han consagrat com una de les bandes més úniques i versàtils dins del
panorama musical actual.
Compota de Manana
La Compota és una barreja, un concentrat artesanal cuidat al detall i saborós. La Manana és cor, és ànima, és
folklore, és Cuba. Precisament en aquest país és on tot va començar. Erik Castillo va estudiar música a L’Habana
durant quasi una dècada, nodrint-se de la cultura de l’illa i de les seves representacions artístiques en totes les
seves vessants. Al tornar a Europa Erik coneix a C.Pardo, pianista i peça fonamental del projecte. Coincideixen i
connecten amb les mateixes idees i gustos musicals i decideixen experimentar i investigar, juntament amb Manu
Masaedo i Zeben Martín, la fusió de la música cubana amb altres gèneres moderns. Van descobrir que la timba,
gènere ballable que havia nascut als 90 a Cuba, neix de la fusió de gèneres i per això, tot i renegar de les etiquetes
musicals, aposten per La Altertimba, quelcom diferent, divertit i ple de passió.

“BLACK IS BELTZA” I “LOS PUENTES DE MOSCÚ”

DILLUNS 22 D’OCTUBRE 19 H // LIBRERIA PEBRE NEGRE // CLUB DE LECTURA // GRATUÏT
Black is Beltza
Guió de Fermín Muguruza i Harkaitz Cano, dibuix de Jorge Alderete
El nou projecte encapçalat per Fermin Muguruza “Black is Beltza” ens convida a viatjar per deu ciutats de tot el
món i ofereix un relat polifònic i multidisciplinari de la meitat de la dècada dels 60. La novel·la gràfica és l’eix
principal d’un projecte que en el seu dia fou una exposició i s’estrenarà també com a film d’animació.

Los puentes de Moscú
Alfonso Zapico
“Los puentes de Moscú” és el relat de diverses generacions de joves bascos en el que la seva pròpia història es
dibuixa en blanc i negre. En el món d’avui en dia, en el que cada dia s’aixeca un nou mur en algun lloc, calen més
ponts. Aquesta és una història de ponts, d’éssers humans que, tot i escassos i fràgils, desitgen unir les dues ribes
d’una societat compartida.

BELTZA NAIZ

[DOCUMENTAL DIRIGIT PER FERMÍN MUGURUZA]
DIMARTS 23 D’OCTUBRE 19 H // CINEMES GIRONA // DOCUMENTAL I DEBAT POSTERIOR AMB FERMÍN
MUGURUZA I AMAIA JACKSON // 6 €
Apunts biogràfics de l’afro-basca Amaia Jackson (pare de Tanzania i mare de Zarautz), i el seu interès per totes
les narratives deplegades al voltant de l’artefacte ‘Black Is Beltza’ de Fermin Muguruza, són el fil narratiu del
documental que mostra els processos de producció de tot aquest conglomerat d’accions.
Dividit en dues parts, la primera mostra el desenvolupament transmèdia del projecte, i la segona el ‘making of’ de
la pel·lícula d’animació, tot amanit amb entrevistes als artistes i activistes que van provocar aquesta explosió de
creativitat

JAM IT LOUD AMB PAULA PESO, QUERALT LAHOZ, LIL RUSSIA I MARGA
MBANDE
DIVENDRES 26 D’OCTUBRE 21 H // ATENEU L’HARMONIA // GRATUÏT

Al Jam it Loud! d’aquest 2018 comptarem amb les veus i la presència de Paula Peso, Queralt Lahoz, Lil Russia i
Marga Mbande acompanyades per l’energia de Marco Fonktana, Pau Garcia i Jahzzmvn Selecta. Elles, alguns
cops amb banda i d’altres sobre les bases del dj, presentaran temes nous i versions.
Una trobada entre el hip hop, el soul, el jazz i l’R’n’B que tindrà lloc a l’Ateneu l’Harmonia i que a la seva vegada
servirà per obrir el primer dia de la FESC, Fira d’Economia Solidària.

8 HOURS REGGAE RUN

DISSABTE 27 D’OCTUBRE 18 H // ATENEU POPULAR 9 BARRIS
https://sayitloud.cat/portfolio/items/8hoursreggaerun/
18 H TAULA RODONA “DONES I REGGAE” // GRATUÏT
Presentació del documental anomenat “The Bass of Women”, amb la presència de la seva autora Joana Fornós
Bo i del projecte What About The Half. Seguidament de la taula rodona: “I què passa amb la dona i el Reggae?
Experiències i percepcions de dones que participen en l’escena musical d’arrel jamaicana a Barcelona” amb la
participació de Rosa Selectah (Ital Skol), Joana Fornós, les components de What About The Half, selectores, singjays i ballarines de l’escena actual a Barcelona.
22 H SISTER NANCY & LEGAL SHOT / DEADLY DRAGON & SCREECHY DAN / WHAT ABOUT THE HALF /
REBELMADIAQ SOUND SYSTEM // 12 € - 15 €
Sister Nancy & Legal Shot (Jamaica / Nova York / França)
És un plaer tenir per primera vegada a Catalunya una de les veus més influents del panorama reggae internacional,
una autèntica llegenda viva d’aquesta cultura i responsable de hits tan imprescindibles com “Bam Bam”, “One Two”
o “Transport Connection”. Sister “Muma” Nancy arriba al Say It Loud acompanyada pel veterà col·lectiu francès
Legal Shot i la seva creixent maleta de dubplates i big tunes en un set que promet ser inoblidable.
Deadly Dragon Sound & Screechi Dan (Nova York / Jamaica)
En actiu des de fa més de 25 anys, Deadly Dragon és un dels col·lectius més referencials de la música jamaicana
a la ciutat de Nova York gràcies a la seva espectacular col·lecció de discos i dubplates, la incansable activitat
distribuint vinils des de la seva tenda online i el local que regenten al Lower East Side de la ciutat, i la seva
regularitat al front de diversos clubs on ha treballat amb artistes com Shinehead, Tony Tuff, Yami Bolo o Shabba
Ranks.
Arriben al Say It Loud acompanyats al micro pel veterà i creatiu Screechy Dan, artista clau per entendre el
desenvolupament del dancehall i la seva trobada amb el rap d’EE.UU gràcies als seus hits “Skin Out”, “Pose Off” i
altre streballs amb artistes com TLC, Busta Rhymes, Sean Paul, Shabba Ranks o Kevin Lyttle.

8 HOURS REGGAE RUN

DISSABTE 27 OCTUBRE 18 H // ATENEU POPULAR 9 BARRIS
https://sayitloud.cat/portfolio/items/8hoursreggaerun/
What About the Half
Darrere de WATH hi ha un col·lectiu variat de dones feministes relacionades amb la cultura reggae: instrumentistes,
cantants, escriptores, selectores i melòmanes. El projecte neix amb la intenció de visibilitzar i generar una xarxa
entorn als treballs realitzats per dones dins de l’escena. Fruit d’aquesta tasca és l’edició de l’àlbum recopilatori
“The Reply Of The Half” que compta amb 11 artistes diferents i la producció musical de Bass Culture Players. Un
plaer tenir-les al Say It Loud presentant el seu treball en viu.
Powered by Rebelmadiaq Sound System
Celebrem els 15 anys de Rebelmadiaq Sound System amb aquesta edició del “8 Hours Reggae Run” on gaudir de
la potència i definició del seu equip artesanal i alhora de la seva selecció de dubplates, produccions pròpies i big
tunes per obrir el ball.

COELY + BLITZ THE AMBASSADOR + SESSIÓ DE JOKKOO BCN
DIMECRES 31 D’OCTUBRE 21 H // FABRA I COATS // 15 € - 18 €

Coely (Bèlgica)
Coely va començar la seva carrera amb només 17 anys després que algú la sentís cantar a un centre juvenil
d’Amberes, Bèlgica. Encara anava a l’escola quan va signar un contracte amb la discogràfica independent Beatville.
El seu primer tema “Ain’t Chasing Pavements”, publicat el 2012, va rebre una bona difusió a les emissores de ràdio
nacionals, cridant l’atenció de diversos mitjans fins a llançar el seu primer EP ‘”RAAH The Soulful Yeah” l’any
2013. Els singles “All I Do” i “My Tomorrow” la van portar als principals escenaris del seu país acompanyada de Dj
Ephonk i el raper DVTCH NORRIS.
Impossible encasellar Coely en un sol gènere i així ho ha demostrat en el seu primer àlbum de debut “Different
Waters” (2017) amb temes tan potents com “Don’t Care”, “No Way” o “Celebrate”. Una barreja de hip hop fresc,
R & B, potents rimes, soul elegant, notes electròniques, una tona d’actitud i el talent per combinar-ho tot en un
enèrgic directe amb banda que farà ballar tothom.
Blitz The Ambasssador (Ghana)
Amuel Bazawule, conegut com Blitz The Ambassador, va nèixer i crèixer a Accra, Ghana, a ritme d’afrobeat, jazz i
motown. Des de ben petit la música va formar part de la seva vida, tocant el djembé en grups locals de percussió i
dansa. Però quan el seu germà gran li va descobrir el clàssic àlbum de Public Enemy ‘It Takes A Nation of Millions
to Hold Us Back’ va marcar un punt d’inflexió en la seva vida i començà a escriure algunes lletres pròpies
El 2001 es trasllada a EEUU a estudiar a la Universitat de Kent i publica algunes mixtapes sense gaire repercussió.
Un cop es muda a Nova York, la meca del hip hop, decideix perseguir el seu somni de convertir-se en un artista de
rap i publica els seus primers àlbums sense l’ajuda d’una discogràfica important, fins que crea el seu propi segell
Embassy MVMT.
Blitz The Ambassador porta el hip hop a un altre nivell, connectant els seus dos mons: el rap nord-americà i
les tradicions musicals africanes. Crea així noves sonoritats plenes de líriques polítiques i conscients. Fins ara
ha publicat quatre àlbums d’estudi: “Stereotype” (2009), “Native Sun” (2011), “Afropolitan Dreams” (2014), i
“Diasporadical” (2016) i ha portat el seu potent directe als festivals més importants del món.
Blitz The Ambassador, a més, també destaca per la seva faceta de cineasta, amb la realització de diversos curts
com “Native Sun” o “Diasporadical Trilogia”, premiats al BAM New Voices in Black Cinema i és a punt d’estrenar el
llargmetratge “The Burial of Kojo”.

Jokkoo Bcn
Col·lectiu format per Maguette Dieng i Baba Sy que tenen com a objectiu la difusió de sons africans electrònics i
contemporanis. A les seves sessions eclèctiques es poden trobar sons procedents de la seva terra natal, Senegal,
barrejats amb els ritmes més contemporanis del seu entorn actual. Afrobeat, african reggae, durban house,
afroelectro, dancehall, etc. són alguns dels estils entre les que es mouen les seves sessions.

UNA PROPOSTA CULTURAL D’ECONOMIA SOCIAL
El festival és un projecte de la cooperativa Quesoni, que fa una aposta decidida per l’economia social i per la cerca d’alternatives
a l’economia capitalista. Per tant, és voluntat també de Say It Loud treballar amb fórmules i projectes similars: Alterevents
als serveis de bar amb productes artesans cooperatius o de proximitat, Diomcoop o el Sindicat de Manters, la Llibreria
cooperativa Pebre Negre, els serveis econòmics de Coop57. Si parlem de valors, Say It Loud garanteix transparència en la
gestió, vincle amb el territori, accessibilitat de les propostes i condicions laborals dignes. Temes centrals que marquen la
pràctica del festival.
CULTURA I POLÍTICA
Say It Loud entén la cultura com a un fet intrínsec a totes les persones i les comunitats, sovint relegat a un segon terme o
concebut només com a un element accessori. El projecte vol posar la cultura al bell mig del quadre i vol reivindicar el paper que
l’art té com a vertebrador de les comunitats i de les idees transformadores. Per aquesta raó la proposta no es limita només a
una sèrie de concerts, sinó que s’amplia amb les xerrades, les exposicions, els tallers o les projeccions, per mostrar així tota
la riquesa i la influència de la música i la cultura afroamericana en una ciutat mediterrània del segle XXI.
EQUIPAMENTS PÚBLICS I VEÏNALS
Amb la voluntat de teixir aliances i reforçar la concepció no comercial de la cultura, el Say It Loud prioritza el treball amb
espais públics gestionats pels propis veïns. És el cas de la Farinera al Clot, l’Ateneu Popular 9 Barris o l’Harmonia a Sant
Andreu. Say It Loud aposta per aquest model de fer cultura i fer ciutat, posicionant-se com a vincle entre els diferents
projectes veïnals, amb l’objectiu de mostrar que es poden crear propostes des de la mateixa base, que no hagin de passar
necessàriament pel sector privat, ja sigui via patrocinis o via sales.
LES PROPOSTES MUSICALS COMUNITÀRIES
La programació de Say It Loud inclou activitats que volen destacar la dimensió comunitària de la música, i que es caracteritzen
per ser activitats on la frontera entre escenari i públic es difumina. La jornada ‘Cultura · Ciutat · Comunitat’ amb propostes
musicals per a tots els públics o les 8 Hours Reggae Run, on és recull l’esperit de les festes jamaicanes i situa al centre l’equip
de so enlloc de l’escenari. Aquestes activitats tenen un valor simbòlic especial, ja que manifesten bona part de la filosofia del
cicle en un moment i un espai concrets.
LES PROPOSTES MUSICALS INTERNACIONALS
Un dels objectius del cicle és acostar artistes internacionals que no han tocat mai al nostre país i demostrar que les propostes
que neixen de l’economia social, fetes en espais públics sense grans patrocinis privats poden també situar-se a primera línia
de l’activitat cultural de la ciutat. És un repte important per l’absència de grans patrocinis, la política d’entrades accessibles
i la voluntat de que els ajuts públics no condicionin el pressupost del festival (sempre per sota del 50% del total).

QUE SONI
www.quesoni.cat
Quesoni és una cooperativa creada el 2016, tot i que els projectes que la conformen tenen una rica trajectòria
anterior. Formada en la seva base per l’empresa Quesoni de Cardedeu, fundada l’any 2007 i dedicada als serveis
tècnics (so, i il·luminació i producció) se li han sumat projectes provinents del grup promotor d’iniciatives com el
festival Say it Loud o Rebelmadiaq Sound System, vinculats a espais i equipaments de cultura comunitària o Festes
Majors Alternatives.
La nostra feina va des de la sonorització d’espectacles i concerts, fins a la creació d’esdeveniments propis,
l’acompanyament artístic o el treball cultural comunitari. Quesoni compta amb una xarxa de clients consolidada,
projectes en ple creixement i una important experiència acumulada que fa que la cooperativa sigui garantia de
confiança i fiabilitat en els projectes en els que ens impliquem.

QUE SONI
Projecte base d’on arrenca tot. Amb més de deu anys d’experiència en sonoritzacions i il·luminacions. Música en
directe, teatre, lloguer de material, acompanyament a gires.
www.quesoni.cat
SAY IT LOUD
Festival referent de música i cultura negra en funcionament des del 2008 que va nèixer amb la voluntat d’obrir
espai en l’atapeïda escena cultural barcelonina i que té com a objectiu, entre d’altres, el de donar a conèixer la
música negra des de propostes molt variades: concerts, exposicions, cinema, tallers... Cada tardor a diferents espais
de Barcelona: Farinera del Clot, Ateneu Popular 9 Barris, Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Ateneu L’Harmonia,
Llibreria Pebre Negre i Cinemes Girona.
www.sayitloud.cat
REBELMADIAQ
Sound System artesanal, sessions especialitzades, segell discogràfic i edició de música jamaicana original planxada
en format vinil. Tot des d’una òptica comunitària. L’equip artesanal de Rebelmadiaq té 4 torres independents amb
possibilitat d’agrupar-se de diferents formes i amb capacitat per a cobrir un aforament d’unes 800/1000 persones.
Fet de fusta de bedoll i decorat artesanalment, el Sound System de Rebelmadiaq compta amb una “control tower”
equipada amb deelays, reverbs i sirenes analògiques, així com un pre amp de producció artesanal.
www.facebook.com/rebelmadiaq/

SAY IT LOUD 2018
FESTIVAL DE MÚSICA I CULTURA NEGRA DE BARCELONA
DEL 18 AL 31 D’OCTUBRE
LA FARINERA DEL CLOT
ATENEU POPULAR 9BARRIS
ATENEU L’HARMONIA
FÀBRICA DE CREACIÓ FABRA I COATS
LLIBRERIA PEBRE NEGRE
CINEMES GIRONA
ENTRADES
VENDA D’ENTRADES
MÉS INFORMACIÓ
SAYITLOUD.CAT
VÍDEOS
SAY IT LOUD 2018

SEGUEIX AL SAY IT LOUD A LES XARXES
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE
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